
Norsk: skriveoppgave 10.klasse 2022 
Oppdrag: 
Du skal velge deg et kjent eventyr og være nyhetsjournalist inne i eventyrverden i en avis som 

kommer ut dagen etter hendelsen i eventyret skjedde. Du skal skrive og utforme en nyhetsartikkel 

basert på hendelsen i eventyret du har valgt. 

 

Du skal først bestemme deg for eventyr, kladde oppgaven på papir og lage et utkast. Deretter skal du 

bruke PC til å utforme artikkelen din. Artikkelen leveres til vurdering og skrives ut. Til sammen lager 

klassen en veggavis med ulike artikler fra eventyrverdenen. 

Artikkelen skal utformes som en nyhetsartikkel og inneholde både tittel, ingress, byline, brødtekst, 

mellomtitler, bilde(r) og bildetekst(er). 

Tips til oppgaven: 

Tittel 

Husk at tittelen skal gi leseren lyst til å lese artikkelen din. Tittelen må være spisset og relevant for 

saken/nyheten. Tenk hvor dramatisk og/eller vesentlig hendelsen i eventyret er for folkene som bor i 

eventyrverdenen. 

Ingress 

Det viktigste skal komme frem i ingressen. Svarer ingressen på de grunnleggende spørsmålene 

hvem, hva, hvor og når? Gir ingressen leseren lyst til å lese videre? 

Brødtekst og mellomtitler 

Selve brødteksten skal bygges opp etter den omvendte pyramiden. Du skal ha med minst tre direkte 

sitater fra oppdiktede intervjuer med noen av hovedpersonene i eventyret. Hva intervjuobjektene 

sier kan du selv dikte opp helt fritt i denne oppgaven. Du kan ikke endre på selve handlingen til det 

originale eventyret. Bruk 2-3 mellomtitler for å dele opp brødteksten. Disse skal gi leseren lyst til å 

lese videre, samt gi et signal om hva man kan vente seg i avsnittet som kommer. 

Bilde og bildetekst 

Artikkelen skal inneholde minst ett bilde. Her må du søke på nettet, ta bilde selv, tegne eller skanne 

inn bilde fra en bok. Bildet må selvsagt passe bra til vinklingen/tittelen din. Du må også skrive 

bildetekst. Husk at bildeteksten skal si hvem som er på bildet og hvor de er i forhold til hverandre. 

Bildeteksten er også et fint sted å legge inn informasjon som ikke nødvendigvis står andre steder i 

artikkelen din. Husk fotobyline. 

Layout 

Artikkelen skal utformes som en reell avisside. Her må du vurdere mange momenter: Hvor skal bildet 

plasseres på siden (leseretning)? Hvor skal ingressen være? Hvor stort bilde skal du bruke? Hvilke 

skrifttyper skal du velge? 

  



Inspirasjonsbilde: 

Kompetansemål: 

- bearbeide fagstoff som tekst og bilde i arbeidsbok eller på annen relevant måte, 

analogt og digitalt 

- ta i bruk kunnskap om sjangernormer og språklige virkemidler i egen kreativ 

tekstskaping 

Vurderingskriterier: 
- Følger sjangeren for avisartikkel. 

- Gjør research om eventyrsjangeren. 

- Rettskriving og grammatikk. 

- Bilde/illustrasjon inkludert. 


